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Deell  I Inleiding 

1.. Inleiding en probleemstelling 

Dezee studie heeft betrekking op de toelating van bestrijdingsmiddelen. Een be-
strijdingsmiddell  mag in Nederland alleen worden verhandeld en gebruikt nadat 
hett van overheidswege is toegelaten. Het doel van die toelating is dat de bestrij-
dingsmiddelenn die op de markt komen, aan bepaalde vereisten voldoen. De Be-
strijdingsmiddelenwett 1962 (hierna: Bmw of de wet) regelt de toelating. Bij of 
krachtenss de wet worden voor de handel en het gebruik regels gesteld en voor-
schriftenn gegeven met het oog op de deugdelijkheid van de middelen en de 
beschermingg van mens en milieu tegen neveneffecten. Desondanks blijkt het 
gebruikk van toegelaten bestrijdingsmiddelen tot onaanvaardbare nadelige effecten 
voorr mens en milieu te kunnen leiden. In deze studie wordt onderzocht of de 
toelatingg een adequaat instrument is voor een uit milieu-oogpunt verantwoord 
beleidd en in hoeverre hiertoe wijzigingen vereist en mogelijk zijn. 

Ditt inleidende hoofdstuk beschrijft eerst het doel en de opzet van de studie, 
enn de indeling van het boek. Daarna volgt de probleemverkenning, met een 
beschrijvingg van de context van de toelatingsproblematiek: het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen,, de milieu-effecten daarvan, het juridische kader, het be-
leidskaderr en het belangenkader. Ter introductie voor de lezer die op dit terrein 
minderr bekend is, wordt in kort bestek een beeld gegeven van de wettelijke 
regelingg van de toelating van bestrijdingsmiddelen. Tenslotte wordt de pro-
bleemstellingg voor het onderzoek geformuleerd en de werkwijze beschreven. 

1.11 Doel en opzet van de studie 

Hett doel van deze studie is te komen tot een verdieping van de kennis van de 
bestrijdingsmiddelenregelgevingg en de toepassing daarvan. Beoogd wordt: 

eenn overzicht te bieden van de regelgeving inzake de toelating van bestrij-
dingsmiddelen,, inclusief de relevante wetsgeschiedenis en jurisprudentie, 
waarbijj  ook aan de orde komen de relevante beleidskaders en de 
toelatingg spraktijk; 
eenn analyse te bieden van de bestuurlijk-juridische knelpunten; 
medee op basis van rechtsvergelijking conclusies te trekken en aanbevelingen 
tee doen inzake mogelijke oplossingsrichtingen voor de gesignaleerde 
juridischee en bestuurlijke knelpunten. 

Dee conclusies en aanbevelingen hebben betrekking op het juridisch adequaat zijn 
vann het toelatingsinstrument, ten dienste van een uit milieu-oogpunt verantwoord 
toelatingsbeleid.. Daartoe hebben de milieudoelstelling van de wet en de 
mogelijkhedenn en beperkingen van het toelatingsinstrument ter realisering van 
dezee doelstelling, een centrale plaats in het onderzoek. 
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Dee studie is bedoeld voor degenen die direct betrokken zijn bij de toelating van 
bestrijdingsmiddelen,, zowel bij de overheid als daarbuiten, èn voor degenen die 
vanuitt juridisch oogpunt geïnformeerd willen worden over dit specifieke beleids-
terrein.. Daarom worden zowel zaken die voor de toelatingspraktijk van belang 
zijn,, als zaken die juridisch van belang zijn, gedetailleerd behandeld. Op 
onderdelenn wordt tevens enige basisinformatie gegeven voor de lezer die minder 
ingevoerdd is in de specifieke problematiek die hier aan de orde is. 

1.1.11.1.1 Eerder onderzoek 

Dezee studie is een vervolg op eerder onderzoek naar de toelating van bestrij-
dingsmiddelen,, waarvan de resultaten in 1990 werden gepubliceerd.1 

Ditt eerdere onderzoek behelsde een evaluatie van de Bmw, waarbij de regelgeving 
werdd vergeleken met de toelatingspraktijk. Knelpunten met betrekking tot de 
milieudoelstellingg van de wet stonden daarbij centraal. De vergelijking vond plaats 
opp basis van literatuur, wetsgeschiedenis, zeven case studies naar de gang van 
zakenn bij de toelating en interviews met bij de toelating betrokken ambtenaren. De 
bestuurlijk-juridischee evaluatie bouwde voort op de chemisch-toxicologische basis 
vann de case studies. Het onderzoek bevatte ook een (intern) rechtsvergelijkend deel 
inzakee de registratie van geneesmiddelen in het kader van de Wet op de genees-
middelenvoorzieningg .2 

Uitt het evaluatie-onderzoek bleek dat tussen de wettelijke regeling en de 
toelatingspraktijkk een grote kloof bestond. Sommige wettelijke instrumenten 
werdenn niet of niet juist toegepast. Sommige wettelijke mogelijkheden tot het 
voerenn van een uit milieu-oogpunt verantwoord beleid werden niet of beperkt 
gebruikt.. Beleidsvoornemens werden niet of met grote vertraging uitgevoerd, aldus 
kortt gezegd enkele conclusies van het onderzoek.3 

1.1.21.1.2 Opzet van de onderhavige studie 

Dee onderhavige studie is, meer dan het vorige onderzoek, analyserend en rechts-
vergelijkend.. De Bestrijdingsmiddelenwet 19624 wordt in een breder juridisch 
kaderr geplaatst. Uitgangspunt is het recht van de Europese Gemeenschap (EG). 
Hett nationale recht wordt vanuit het EG-kader bestudeerd. Bij de behandeling 
vann de Bmw wordt de afstemming met andere Nederlandse wetgeving betrokken, 
zoalss de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De inventarisatie van regelgeving 
omvatt ook de regelgeving buiten de Bmw, voorzover die regelgeving betrekking 
heeftt op het gebruik van bestrijdingsmiddelen, zoals algemene maatregelen van 
bestuurr (amvb's) op grond van de Wet milieubeheer (Wm). De behandeling van 
hett nationale recht en beleid mondt uit in een knelpuntenanalyse van het 

Vogelezang-Stoutee en Matser 1990, 
Vann Erven Dorens 1990. 
Vogelezang-Stoutee en Matser 1990, p. 243-256. JU?jl oX. 
Bestrijdingsmiddelenwett 1962, Stb. 288, laatstelijk gewijzigd Stb. 2002, 461. 
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toelatingsinstrument.. Deze knelpunten zijn richtinggevend voor het rechtsver-
gelijkendee deel van de studie, waarin de federale bestrijdingsmiddelenregelgeving 
vann de Verenigde Staten van Amerika (VS) wordt behandeld. Mede op basis 
hiervann worden de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek geformuleerd. 

1.1.31.1.3 Indeling van het boek 

Dee indeling van dit boek is als volgt. Naast het inleidende en het afsluitende deel 
zijnn er drie delen, respectievelijk inzake de EG-regelgeving, de nationale 
regelgevingg en de regelgeving in de VS. Deel I bevat de probleembeschrijving, 
dee probleemstelling en het doel en de aanpak van de studie. Deel II behandelt het 
relevantee EG-recht, waaronder de richtlijnen die betrekking hebben op bestrij-
dingsmiddelenn en relevante EG-Verdragsbepalingen. Deze communautaire 
regelgevingg vormt de basis voor de beschrijving van de nationale regelgeving in 
deell  III . Deel III behandelt de Bmw en de regelgeving op grond van die wet, 
inclusieff  wetsgeschiedenis en jurisprudentie. Daarbij komen aspecten van de 
toelatingspraktijkk en de handhaving aan bod. Andere regelgeving die van 
toepassingg is of kan zijn op de handel in en het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
komtt eveneens aan de orde. Na een schets van het overheidsbeleid inzake bestrij-
dingsmiddelenn volgt ter afsluiting van dit deel een knelpuntenanalyse van het 
toelatingsinstrument.. Deel IV bevat een vergelijking met het stelsel van de 
federalee registratie van bestrijdingsmiddelen in de VS. In deel V volgen 
conclusiess en aanbevelingen. 

1.22 Probleembeschrijving 

1.2.11.2.1 Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Nederland 

Bestrijdingsmiddelenn worden in Nederland onder meer gebruikt in de land- en 
tuinbouw,, bij industriële activiteiten, in de scheepvaart, langs wegen en 
spoorwegen,, in en om het huis en in openbaar groen. In de landbouw gaat het 
omm onkruid- en loofdoodmiddelen, schimmel- en insectenbestrijdingsmiddelen, 
grondontsmettingsmiddelenn en groeiregulerende middelen. Bij industriële 
toepassingenn gaat het onder meer om koel- en proceswaterbiociden, middelen 
voorr voorraadbescherming en ruimtebehandeling, endesinfectiemiddelen. Andere 
toepassingenn zijn: houtconservering, aangroeiwering op schepen en de bestrijding 
vann knaagdieren en insecten.5 

Vanoudss onderscheidt de Bmw landbouwbestrijdingsmiddelen en niet-
landbouwbestrijdingsmiddelen.. Na de implementatie van de richtlijnen is deze 
tweedelingg vervangen door de tweedeling gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden.66 Daarbij moet bedacht worden dat landbouwbestrijdingsmiddelen of 

Art.. 1, eerste lid, (g en h) Bmw, omschrijft de gebruiksbestemmingen voor bestrijdingsmiddelen. 
Hett begrip gewasbeschermingsmiddel werd in de Bestrijdingsmiddelenwet opgenomen bij de imple-
mentatiee van richtlijn 91/414. Het valt niet geheel samen met het begrip landbouwbestrijdingsmid-
del.. Middelen voor het behandelen van opstallen en van transportmiddelen voor dieren zijn wel 
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gewasbeschermingsmiddelenn (hierna ook 'landbouwmiddelen') ook buiten de 
landbouww gebruikt worden, bijvoorbeeld langs wegen, in openbaar groen en in 
tuinen. . 

1.2.1.11.2.1.1 Werkzame stof - bestrijdingsmiddel 
Dee hoeveelheden bestrijdingsmiddel worden doorgaans uitgedrukt in hoeveelhe-
denn werkzame stof. De werkzame stof is het bestanddeel dat aan een bestrij-
dingsmiddell  zijn bestrijdend effect geeft. De werkzame stof wordt in een middel 
veelall  gecombineerd met andere stoffen, ook hulpstoffen of inerte stoffen 
genoemd,, die het middel zijn speciale vorm geven, bijvoorbeeld een vaste, 
vloeibaree of poeder-substantie. Van één werkzame stof kunnen vele middelen 
gemaaktt worden. In Nederland waren in 1999 ruim 300 werkzame stoffen op de 
marktt in ruim 1600 toegelaten middelen.7 In 2001 ging het in totaal om 264 
stoffenn in 1367 middelen.8 In 2002 betrof het 290 stoffen in 1304 middelen.9 

1.2.1.21.2.1.2 Gebruikte hoeveelheden 
Hett gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de Nederlandse land- en 
tuinbouww is, in vergelijking met andere landen, hoog.10 De reductie van dit 
gebruikk was één van de doelstellingen van het Meerjarenplan Gewasbescherming 
(MJP-G)) uit 1991." In 2000 wordt ruim 11 miljoen kg aan landbouw-
bestrijdingsmiddelenn afgezet. Dat is een belangrijke reductie ten opzichte van de 
referentieperiodee 1984-1988.n 

Dee afzet van landbouwmiddelen is al in 1994 sterk teruggelopen.13 Dat hangt 

landbouwbestrijdingsmiddelenn maar geen gewasbeschermingsmiddelen. Anderzijds worden bepaalde 
voorraadbeschermingsmiddelenn (voor plantaardige producten) gerekend tot gewasbeschermingsmid-
delenn maar niet tot de landbouwbestrijdingsmiddelen. 

77 CTB, Jaarverslag 1999, p. 19 (Circa de helft van deze middelen was gewasbeschermingsmiddel: 
7899 middelen, gebaseerd op 233 werkzame stoffen). 

88 CTB Jaarverslag 2001, p. 39 (Circa twee derde van deze middelen was gewasbeschermingsmiddel: 
6922 middelen gebaseerd op 198 werkzame stoffen.) 

99 CTB, Jaarverslag 2002, p. 60. 
100 In 1989 is het agrarisch gebruik in Nederland gemiddeld 20 kg/ha (werkzame stof); België: 12 

kg/ha,, West-Duitsland 4 kg/ha, Frankrijk 6 kg/ha (MJP-G, 1991, tabel 2.2, verwijzend naar 
RIWA-rapport,, Herkomst bestrijdingsmiddelen 1989). Begin jaren negentig was het gebruik in 
Nederlandd per km2 bijna twee maal dat van België, ruim drie maal dat van het Verenigd Koninkrijk 
enn circa viermaal dat van Denemarken en West-Duitsland (RIVM, Achtergronden bij: Milieubalans 
96,96, Alphen aan de Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willin k 1996, p. 209). In 1993 is het gebruik in 
Nederlandd - 13,5 kg/ha - gelijk aan dat van België, twee maal dat van het Verenigd Koninkrijk en 
vij ff  maal dat van Duitsland (De Jong 1999, p. 39, verwijzend naar Synthesis Report, European 
Commission,, Brussel 1997). In 1996 betreft het per ha: Nederland 9,3 kg, België 10,7 kg, 
Duitslandd 2,6 kg en Frankrijk 5,0 kg (De Jong e.a. 2001, p. 31, bron: FAO-cijfers). (Cijfers 
exclusieff  het gebruik op grasland.) 

111 TK 1990-1991, 21 677 nr. 3-4 (regeringsbeslissing). 
122 MJP-G, Einddocument, par. 5.4 en Bijlage 3; bron cijfers: Nefyto en Bureau Heffingen. 
133 Afzetgegevens: Branche-organisatie Nefyto. Nefyto meldt dat de afzet in 1994 met 44% is gedaald 

tenn opzichte van het gemiddelde in de periode 1984-1988 (Landbouw en chemische 
gewasbescherminggewasbescherming in cijfers 1995, Nefyto 1995). De afzet buiten Nefyto wordt in het MJP-G 
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grotendeelss samen met het gedaalde gebruik van grondontsmettingsmiddelen.14 

Vann sommige andere groepen middelen neemt de afzet toe, met name van 
schimmelbestrijdingsmiddelen.155 Ook het gebruik van minerale olie neemt toe.16 

Voorr de groep insecticiden, schimmelbestrijdingsmiddelen en 'overige middelen' 
wordtt de MJP-G-reductietaakstelling daardoor niet gehaald. De afzet van 
onkruidbestrijdingsmiddelenn en loofdoodmiddelen loopt beperkt terug. Ook hier 
wordtt de MJP-G-taakstelling niet gehaald. Met name door de zeer grote reductie 
voorr de grondontsmettingsmiddelen (ruim 85%) wordt voor het totaal van de 
landbouwmiddelenn de MJP-G-reductietaakstelling (50% vermindering) wel 
gehaald.177 De taakstellingen ter vermindering van emissies en van de 
afhankelijkheidd van de middelen worden niet gehaald.18 

Hett gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door overheidsinstellingen 
(sectorr 'Openbaar Groen') is in 2001 ten opzichte van 1986 met bijna twee derde 
deell  verminderd.19 In 2001 wordt ruim 42.000 kg gebruikt. De 
reductietaakstellingenn die voor deze sector in 1997 werden afgesproken zijn voor 
eenn belangrijk deel gehaald. Voor een deel waren deze 'taakstellingen' evenwel 
all  bij aanvang gerealiseerd.20 

Overheidsinstellingenn gebruikten in 1986 nog ruim 129.000 kg aan 
landbouwbestrijdingsmiddelen.. Dit betreft stedelijke beplanting, verhardingen, 
spoorbanen,, sportvelden en waterlopen. De reductie bedraagt voor waterlopen: 
100%,, stedelijke beplanting: 72%, verhardingen: 30%. De toepassing op 
verhardingenn is binnen het overheidsgebruik nu de grootste toepassing, met ruim 
20.0000 kg per jaar.21 De afhankelijkheid van chemische middelen nam af, met 

geschatt op 7% van de Nefyto-afzet (Voortgangsrapportage MJP-G1994, p. 14). Nu gebruiksgege-
venss zijn gebaseerd zijn op officiële afzetgegevens, impliceert dit dat illegaal gebruik, zoals na 
illegalee import, niet is meegenomen. 

144 CBS, 'Milieukosten van de landbouw 1995-1997', Kwartaalbericht Milieustatistieken 1999/1, p. 7. 
155 Over de periode 1997-1999 neemt de afzet van schimmelbestrijdingsmiddelen toe met 17% ten 

opzichtee van de referentieperiode 1984-1988 (Voortgangsrapportage 1999, Expertisecentrum LNV, 
Edee 2000, p. 10). 

166 Voortgangsrapportage MJP-G 1994, p. 2-3 (cijfers: afzetcijfers Nefyto). Minerale olie wordt 
gebruiktt als anti-virusmiddel en hulpstof. Gebruik als hulpstof valt, vanwege de EG-definitie van 
hett begrip gewasbeschermingsmiddel, niet meer onder de Bmw en wordt in latere cijfers niet meer 
meegenomen. . 

177 Voortgangsrapportage MJP-G 1999, p. 8, 12 en 33. Feiten en cijfers 2000 - Duurzame productie, 
LNVV 2000, p. 3. Evaluatie MJP-G, Einddocument, p. 29. Zie over de interpretatie van de cijfers 
hett informatieve artikel van De Jong e.a. 2001. 

lgg MJP-G, Einddocument, p. 15, 44, 35 en 36. 
199 Milieucompendium RIVM en CBS, CBS/MC/oktober 2002, Bestrijdingsmiddelengebruik door de 

overheidd (<www.rivm.nl/milieucompendium> geraadpleegd 26 februari 2003). Hierbij gaat het 
mett name om herbiciden. 

200 Ten opzichte van het referentiejaar 1986 was de situatie bij aanvang in 1997 al sterk verbeterd 
(MJP-G(MJP-G Openbaar Groen, Eindevaluatie taakstellingen, p. 11-12). Zie ook MJP-G Openbaar 
Groen,Groen, Achtergronddocument. 

211 De Stichting Natuurverrijking inventariseert jaarlijks welke gemeenten het onderhoud van groen en 
bestratingg zonder chemische bestrijdingsmiddelen uitvoeren (< www. natuurverrijking .my web. nl >). 

http://www.rivm.nl/milieucompendium
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uitzonderingg van de toepassing op spoorwegen en sportvelden.22 

Aann niet-landbouwbestrijdingsmiddelen werd in 1992 naar schatting 20 a 25 
miljoenn kg werkzame stof gebruikt. Met name chloormiddelen (desinfectiemidde-
lenn en koelwaterbiociden) en houtverduurzamingsmiddelen bepalen het volume. 
Anderee toepassingen buiten de landbouw zijn bijvoorbeeld aangroeiwerende 
scheepsvervenn en industriële toepassingen van koel- en proceswaterbiociden, 
voorraadbeschermingsmiddelenn en ruimtebehandeling ('gassingen'). Het 
verzamelenn van betrouwbare omzetcijfers is problematisch.23 

Sindss 1992 zijn, voorzover bekend, zeer beperkt gegevens over hoeveelheden niet-
landbouwmiddelenn gepubliceerd.24 Een in 1996 gepubliceerde inventarisatie van 
marktgegevenss concludeert dat er geen of beperkte informatie is over het gebruik 
vann conserveermiddelen (in textiel, op tegels e.d.) en over diverse vormen van 
ongediertebestrijding.. Desinfectantia vormen een grote groep, waarbij ook niet-
toegelatenn middelen gebruikt lijken te worden.25 Het derde Nationaal 
milieubeleidsplann kondigt in 1998 onderzoek aan naar de gebruiksomvang van niet-
landbouwmiddelenn en de milieu-effecten daarvan.26 

1.2.21.2.2 Emissies en milieu-effecten van bestrijdingsmiddelengebruik 

Verminderdd gebruik betekent niet altijd een verminderd milieu-effect. Het ge-
bruikk van een geringere hoeveelheid van een meer schadelijk middel kan een 
ernstigerr milieu-effect meebrengen, ondanks de geringere hoeveelheid. Eén van 
dee gevolgen van het MJP-G-reductiebeleid is dat middelen op de markt komen 
diee bij een lagere dosering dezelfde werking hebben.27 De gebruiksreductie in 
hett kader van het MJP-G komt dan ook deels tot stand doordat actieve stoffen 
verdergaandd gezuiverd worden.28 Daarnaast vindt soms een verschuiving plaats 

Bron:: zie voorgaande noot. Ook in 1995 was de toepassing op verhardingen de grootste binnen de 
toepassingenn door de overheid. In totaal werd door overheidsinstellingen in 1995 ruim 50 ton 
actievee stof gebruikt. De grootste toepassing is die op <half)verhardingen, met name de actieve stof 
glyfosaatt (CBS, 'Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door overheidsinstellingen, 1995', 
KwartaalberichtKwartaalbericht Milieustatistieken 1998/2, p. 33-34). 
MaatwerkMaatwerk voor mens en milieu, p. 7. De cijfers zijn gebaseerd op vrijwillig e omzetregistratie door 
hett bedrijfsleven, via de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie. 
Hett Beleidsplan niet-landbouwbestrijdingsmiddelen 1996 bevat vrijwel geen cijfers. 
A.G.. van Haelst e.a., Marktscreening niet-landbouwbestrijdingsmiddelen. Inventarisatie van 
toepassing,toepassing, gebruik en emissierisico's, Amsterdam: CREM 1996, p. 86-91. 
NMP-3,NMP-3, p. 265-267. Het NMP vermeldt hier dat uit evaluatie is gebleken dat er voor circa 60 
stoffenn onvoldoende informatie is om risico's in te schatten. 
Dee Jong e.a. 2001, p. 30. 
Ditt wordt substitutie genoemd. Voor cis-dichloorpropeen betekende dit bijvoorbeeld in 1993 een 
afnamee van ongeveer 8% ten opzichte van het referentiegebruik, door toepassing van de zuivere 
isomeerr cis-dichloorpropeen (Voortgangsrapportage MJP-G 1994, p. 3). 
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naarr het gebruik van andere, meer giftige middelen.29 Op basis van gebruiks-
hoeveelhedenn alleen kunnen dus geen conclusies worden getrokken over milieu-
effectenn van het gebruik van een middel. Hiervoor zijn ook gegevens over de 
eigenschappenn van een middel vereist. Dergelijke gegevens zijn van de 
toegelatenn bestrijdingsmiddelen niet altijd volledig bekend.30 

Inn Nederland vindt geen systematisch, aan de toelating gekoppeld, onderzoek 
plaatss naar de verspreiding in het milieu van toegelaten bestrijdingsmiddelen. Het 
onderzoekk dat wel plaatsvindt, gebeurt in veel gevallen door waterbeheerders. 
Waterbeheerderss signaleren dat zij geen inzicht hebben in het gebruik van 
afzonderlijkee middelen, waardoor monitoring onvoldoende gericht kan worden 
uitgevoerd.. Bovendien ontbreken voor sommige middelen adequate 
analysemethoden.311 Uit het onderzoek dat wordt verricht, blijkt dat bestrijdings-
middelenn wijd verspreid in het milieu voorkomen.32 Bestrijdingsmiddelen 
wordenn onder meer aangetroffen in zoet en zout oppervlaktewater, grondwater, 
(zwevend)) sediment, waterorganismen en regenwater. De gevonden concentraties 
overschrijdenn veelvuldig wetenschappelijke, beleidsmatige en wettelijke 
normen.33 3 

Belangrijkee emissieroutes naar het milieu zijn: verdamping (naar de lucht), 
driftt (door verwaaiing), atmosferische depositie (neerslag), verspreiding via 
drains34,, afspoeling (naar de sloot) en uitspoeling (naar het grondwater). Ver-
spreidingg kan dus plaatsvinden via bodem, water of lucht, bijvoorbeeld via 
regenwater.355 Berekend is dat gemeten concentraties bestrijdingsmiddelen in 
regenwaterr toxisch kunnen zijn voor aquatische organismen.36 

Effectenn manifesteren zich soms pas na lange tijd, op grote afstand, of op 
indirectee wijze. Bij uitspoeling naar het grondwater kan de stof enige jaren via 
dee bodem onderweg zijn. Soms vindt uitspoeling pas plaats na het beëindigen 
vann de landbouwactiviteiten.37 De omzettingsproducten van een bestrijdings-

RIZAA 1996, p. 17. Uit een enquête van de provincie Noord-Brabant onder Noord-Brabantse ge-
meentenn bleek het gebruik van bestrijdingsmiddelen te zijn gedaald, maar het gebruik van de cate-
goriee meer schadelijke middelen was tegelijkertijd toegenomen (Binnenlands Bestuur 1997, 28-29, 
P-- 19). 
Linderss e.a. 1994, p. 21, concluderen dat vele milieu-gegevens ontbreken, bijvoorbeeld inzake de 
toxiciteitt voor algen, vogels en wormen. 
Brieff  Commissie Integraal Waterbeheer/CUWVO aan de ministers van V en W en VROM, d.d. 22 
januarii  1996, inzake Bestrijdingsmiddelenrapportage 1992/1993. 
Bijvoorbeeld:: RIVM, Achtergronden bij: Milieubalans 96, Alphen aan den Rijn: Samsom Tjeenk 
Willin kk 1996, p. 211-214. 
Ziee voor het aquatisch milieu bijvoorbeeld: RIZA 1996, p. 41-94. 
K.P.. Groen, Pesticide leaching in polders. Field and model studies on cracked clays and loamy 
sand,sand, Lelystad: Ministerie van Verkeer en Waterstad 1997, p. 277. 
Inn het Westland werden van de 39 onderzochte bestrijdingsmiddelen zeer hoge gehalten in regenwa-
terr aangetroffen. (Project Integratie Milieumetingen. Het Westland, Den Haag: provincie Zuid-
Hollandd 1991, p. 79.) 
J.. de Poorte, C.J. van Leeuwen, 'Hoe giftig is regenwater?', H20 1997, p. 168-171. 
Bijj  omzetting van landbouwgrond in 'nieuwe natuur' bijvoorbeeld blijken de hoge concentraties aan 
zwaree metalen pas na de omzetting uit te spoelen naar het grondwater. (P. Römkens, 'Effects of 
landd use changes on organic matter dynamics and trace metal solubility in soils' (diss. Universiteit 
Groningenn 1998, besproken in Binnenlands Bestuur 1998, 39, p. 13). 
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middell  die ontstaan bij afbraak van het middel in het milieu, leveren in bepaalde 
gevallenn een hoger potentieel risico op dan de uitgangsstof.38 In Nederland 
optredendee effecten kunnen soms een gevolg zijn van gebruik in het buitenland, 
enn omgekeerd. 

1.2.2.11.2.2.1 Voorbeelden van milieu-effecten van bestrijdingsmiddelengebruik 
Opp basis van onderzoeks- en monitoringresultaten zijn vanaf 1990 bijvoorbeeld 
dee volgende signaleringen van milieu-effecten van bestrijdingsmiddelengebruik 
tee noemen. 

**  Het Heemraadschap Fleverwaard concludeert dat in de periode 1990-1992 zowel 
hett oppervlaktewater als de neerslag ernstig is vervuild met bestrijdingsmiddelen. 
Opp alle meetplekken wordt de norm voor de algemene milieukwaliteit 
(grenswaarde)) door meerdere bestrijdingsmiddelen overschreden. Het middel 
trifenyltinn overschrijdt de grenswaarde met maximaal een factor 1500, zowel in de 
waterbodemm als in neerslag. Het onderzoek toont een duidelijke relatie aan tussen 
hett voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het watermilieu van de Fleverwaard en 
hett intensieve agrarisch gebruik.39 

**  Uit toxiciteitstoetsen door het Hoogheemraadschap van Delfland, in de periode 
1990-1993,, blijkt dat veel wateren in het glastuinbouwgebied van Delfland toxisch 
zijnn voor watervlooien. In sommmige gevallen heeft niet één watervlo de toets 
overleefd.. De sterfte van de watervlooien is vrijwel steeds te verklaren door 
bestrijdingsmiddelen.. In de meeste gevallen betreft het waarschijnlijk de stoffen 
parathionn en/of dichloorvos. De watervlo vormt een belangrijk toetsorganisme voor 
dee levensgemeenschap in het water. Uit eerder onderzoek bleek dat veel groepen 
uitt de macrofauna zoals mijten, kreeftachtigen en de meeste insecten, vrijwel 
afwezigg zijn in delen van het oppervlaktewater in het glastuinbouwgebied.40 

**  De gehaltes aan organotinverbindingen in slib in Nederland blijken veelal hoger te 
zijnn dan geldende milieunormen. Onderzoek in 1992 toont deze verbindingen aan 
inn driehoeksmosselen op alle onderzochte lokaties. De grenswaarde wordt soms 
mett vijfhonderd maal overschreden. De hoogste concentraties worden gevonden in 
slibb van jachthavens en in aardappelteeltgebieden.41 

**  De concentratie bestrijdingsmiddelen in het Maaswater is periodiek dermate hoog 
datt de inname van dat water voor de drinkwaterbereiding moet worden stopgezet. 

S.. Marca Schrap e.a. (RIZA), 'Risico's van omzettingsproducten van bestrijdingsmiddelen voor het 
aquatischh milieu', H20 1998, p. 25-29. 
L.. van Boom en J.D. Heijnis, 'Ernstige vervuiling van oppervlaktewater en neerslag door bestrij-
dingsmiddelenn in een agrarisch gebied', H20 1995, p. 489 t/m 493. 
HetHet water uitgevlooid, toxiciteitstoetsen met watervlooien in het veld 1990-1993, Delft: Hoogheem-
raadschapp van Delfland 1994, 
J.A.. Stab, I.L. Freriks, W.P. Cofino, 'Organotinverbindingen in driehoeksmosselen (Dreissena 
polymorpha)) in de Nederlandse zoete wateren', H20 1994, p. 512-515; Jos Bouten in Utrechts 
Nieuwsbladd 1 april 1995. 



InleidingInleiding en probleemstelling 9 

Hett Project Onderzoek Maas heeft aangetoond dat bestrijdingsmiddelengebruik in 
Nederlandd een belangrijk aandeel heeft in de verontreiniging van de Maas met 
bestrijdingsmiddelen.. Aanzienlijke vrachten diuron (toepassing onder meer langs 
wegen),, atrazin (maïsteelt) en simazin (diverse toepassingen) zijn aangetoond.42 

Dee Nederlandse bijdrage aan de diuron-verontreiniging in de Maas is door het 
overschakelenn op andere methoden ter bestrijding van onkruid in 1997 ongeveer 
gehalveerdd ten opzichte van 1995. Het grensoverschrijdende aandeel vanuit 
Duitslandd laat een nog grotere afname zien. Het grensoverschrijdende aandeel 
vanuitt België is bijna verdubbeld.43 In 1999 bevat de Maas nog altijd een te hoog 
gehaltee diuron.44 

**  In verschillende waterputten in Drenthe en Groningen wordt al meer dan tien jaar 
dichloorpropaann aangetroffen. Deze stof werd tot eind jaren negentig op grote 
schaall  in de aardappelteelt gebruikt. Het water van Waterbedrijf Groningen bevat 
0,055 microgram/liter van deze stof. Dat is beneden de norm, die 0,1 
microgram/literr bedraagt.45 

**  In het diepe grondwater van grondwaterwinningen in Lexmond en Langerak (60-90 
meterr diepte) wordt de stof bentazon aangetroffen. Modelberekeningen van 
Watermaatschappijj  Zuid-Holland Oost (WZHO) wijzen uit dat vanaf 2002 
waarschijnlijkk overschrijding van de norm (0,1 microgram/liter) zal plaatsvinden. 
WZHOO filtert deze stof met behulp van actieve koolfilters. Hiertoe wordt in 2002 
ff  40 miljoen geïnvesteerd.46 

**  Landbouwemissies veroorzaken in 1999 nog steeds te hoge concentraties 
bestrijdingsmiddelenn in het oppervlaktewater. In ruim 60% van de regionale 
meetlocatiess wordt de norm van het maximaal toelaatbare risico (MTR) voor 
bestrijdingsmiddelenn overschreden.47 In 2000 wordt in 40% van de locaties het 
MTRR voor tenminste één stof overschreden.48 

Dezee voorbeelden roepen vragen op over de werking van het toelatings-
instnimentt met betrekking tot neveneffecten van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen.. In sommige van de genoemde voorbeelden wordt een 
relatiee tussen gebruik en effect gelegd. Gezien de aard en variëteit van de 
emissieroutes,, zoals hiervoor geschetst, kan het aantonen van de relatie tussen 
gebruikk en effect problematisch zijn. 

422 J. Dogterom e.a., 'Bestrijdingsmiddelen en de Maas', H20 1995, p. 616-618 (Project Onderzoek 
Maass (POM), meetcampagne 1994 en bureaustudie, International Centre of Water Studies). 

433 J.S. Dits, Diuron in Nederlandse Maas en haar zijrivieren 1996 en 1997, Lelystad: RIZA 1998. 
444 Trouw 3 december 1999, verwijzend naar rapportage Rijkswaterstaat, zuiverings- en 

waterschappen.. Zie ook CIW 2002, p. 43 en 49. 
455 Groninger Dagblad 29 juni 2001. 
444 Technisch Weekblad 7 juni 2001. 
477 CIW 2001, par. 1.1. 
488 CIW 2002, p. 49. 
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1.2.2.21.2.2.2 Onzekerheden over neveneffecten 
Dee bovengenoemde voorbeelden betreffen vooral het oppervlaktewater. In 
verbandd met de effecten op het grondwater merkt de Gezondheidsraad in 1996 
opp dat uit verricht onderzoek, dat fragmentarisch van aard was, blijkt dat 59 
middelenn (in concentraties van 0,01 tot 0,2 ug/liter) en ruim 20 stoffen zijn 
aangetoondd op diepten van meer dan tien meter. Teneinde onomkeerbare effecten 
tee voorkomen op het kwetsbare ecosysteem van het grondwater, dienen 
ecotoxicologischee normen te worden opgesteld en als toelatingscriterium te 
wordenn gehanteerd, aldus de Gezondheidsraad.49 

Dee residuen van bestrijdingsmiddelen in voedsel worden steekproefgewijs 
onderzochtt door de Keuringsdienst van Waren. In 1999 wordt in 70% van de 
monsterss van buitenlandse markten en in 45% van de monsters van de 
binnenlandsee markt residu boven de detectielimiet50 aangetroffen. De toename 
inn vergelijking met eerdere jaren wordt toegeschreven aan verbeterde 
detectietechnieken.51 1 

Overr effecten op de luchtkwaliteit bestaat onzekerheid omdat hier weinig 
onderzoekk naar is gedaan. Toch wordt de uitstoot van bestrijdingsmiddelen naar 
dee lucht geschat op 95% van de totale emissie.52 Uit onderzoek van de 
provinciee Zuid-Holland naar het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in 
regenwater,, blijkt dat in 1998 nog altijd bestrijdingsmiddelen in het regenwater 
voorkomen. . 

Dee gemeten hoeveelheden zijn lager dan in eerdere onderzoeken. Er kan niet 
wordenn aangegeven waarvan dit een gevolg is (gebruiksafname of het natte weer). 
Organofosforr en organochloorverbindingen overschrijden regelmatig de normen 
voorr oppervlaktewater. Ook diverse niet meer in Nederland toegelaten middelen 
komenn nog in het regenwater voor in hoeveelheden boven de norm voor 
oppervlaktewater.53 3 

Emissiess via de lucht kunnen, dichtbij of ver weg, afhankelijk van de eigen-
schappenn van het bestrijdingsmiddel, effecten hebben op flora en fauna, of op 
ecosystemen.544 Hoewel bestrijdingsmiddelen vooraf worden onderzocht op 
mogelijkee effecten, blijken onverwachte effecten van het bestrijdingsmiddelen-
gebruikk een regelmatig terugkerend gegeven te zijn. In de jaren zestig was 
Rachell  Carson een van de eersten die in de VS op tot dan onvermoede milieu-

Risico'sRisico's van bestrijdingsmiddelen voor grondwater-ecosystemen, Gezondheidsraad, Rijswijk: 
1996/11,, p. 10-12 en 52-57. 
Ditt is niet de residunorm. 
H.A.. van der Schee, Report of Monitoring Results. Concerning Directive 90/642/EEC, 86/362/EEG 
andand Recommendation 1999/333/EU of the Netherlands for 1999, Inspectorate for Health Protection, 
Amsterdamm 2000, p. 3. 
Dickk Roland en Peter Leendertse, 'Meer aandacht nodig voor effecten neerslag bestrijdingsmiddel', 
H20H20 2000/3, p. 11-13. 
Provinciee Zuid-Holland, Bestrijdingsmiddelen in de neerslag van Zuid-Holland 1998, Den Haag: 
ongedateerdd (verschenen in 2001), p. 49-53. 
Dee werkzame stof methylbromide behoort bijvoorbeeld tot de groep ozonlaag-aantastende stoffen. 
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effectenn van het gebruik van bestrijdingsmiddelen wees.55 In de jaren negentig 
vormenn aanwijzingen betreffende de cumulatieve en combinatie-effecten van 
verschillendee bestrijdingsmiddelen56 en betreffende mogelijke hormonale 
effectenn van bepaalde stoffen bij mens en dier, een voorbeeld van eerder niet 
voorzienee effecten.57 

1.2.31.2.3 Naar een meer milieuverantwoord bestrijdingsmiddelengebruik? 

Belangrijkee aandachtspunten voor een meer milieuverantwoord bestrij-
dingsmiddelengebruikk zijn: 
-- het verminderen van de afhankelijkheid, via preventiemaatregelen, 

hett gebruik van minder schadelijke middelen of methoden, 
hett verminderen van de gebruikte hoeveelheid, 
hett verminderen van de emissies.58 

Eenn sterke vermindering van de gebruikte hoeveelheid blijkt mogelijk te zijn. Zo 
blijktt al sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw uit land- en 
tuinbouwprojectenn waar geïntegreerde bestrijding wordt toegepast, dat in diverse 
teeltenn het gebruik qua hoeveelheid meer dan gehalveerd kan worden.59 Deze 
vormm van bestrijding, waarbij preventie een belangrijke rol speelt, vindt evenwel 
niett op grote schaal navolging. Omschakeling naar andere - niet chemische -
methodenn van bestrijding vindt niet op grote schaal plaats.60 Biologische 
bestrijdingsmiddelenn en natuurlijke vijanden worden op beperkte schaal, in 
bepaaldee teelten, toegepast.61 

Ookk in de zogeheten gangbare landbouw blijkt een sterke gebruiksreductie 
mogelijkk te zijn, onder meer door lagere doseringen. De producent adviseert in 
veell  gevallen een dosering die zelfs bij zeer slechte weersomstandigheden effect 
heeft.622 Ook met betere apparatuur en met pleksgewijze bespuiting kan in de 

555 Rachel Carson, Dode Lente, Amsterdam: Becht 1962. In Nederland wees C.J. Briejèr in die tijd op 
dee milieuproblematiek (P.J.M, van den Heuvel e.a., 'Chemische gewasbescherming dertig jaar na 
"Zilverenn sluiers en verborgen gevaren"', Milieu, tijdschrift voor Milieukunde 1997, p. 50-56.). 

566 Bijvoorbeeld: Wargo 1998, p. 235-248; Alfred de Weerd, 'Combinatietoxicologie vraagt toegespitst 
beleid',, Arena 1996/6, p. 6-7. 

577 J.H.J. Copius Peereboom-Stegeman, 'Bestrijdingsmiddelen en reproductie; bestrijdt de mens zich-
zelf?',, Milieu, Tijdschrift voor Milieukunde 1997, p. 80-87. 

588 Ministeries LNV, VROM en V&W , Verkenning van een beleid voor gewasbescherming na 2000, 
Denn Haag 1999 (discussienotitie). 

599 Zie bijvoorbeeld P. Vereijken, 'Van geïntegreerde bestrijding naar geïntegreerde landbouw', 
LandbouwkundigLandbouwkundig Tijdschrift 1987, nr. 5, p. 56-58. 

600 Een voorbeeld van een alternatieve bestrijdingsmefhode op niet-landbouwgebied is de onttrekking 
vann zuurstof als methode om dierplagen in voorraden of materialen te bestrijden, als alternatief voor 
dee toepassing van het gas methylbromide ('RUVOMA winnaar van provinciale milieuprijs 1998', 
persberichtt provincie Utrecht, 26 oktober 1998). 

611 In teelten waar natuurlijke vijanden worden ingezet (vruchtgroentegewassen onder glas) is de inzet 
vann insecticiden soms met 80% teruggelopen (MJP-G, Achtergronddocument, p. 32). 

6262 M. Kropff, hoogleraar onkruidkunde Landbouwuniversiteit Wageningen, noemt in 1996 een 
reductiee tot 80% van de door de fabrikant opgegeven hoeveelheid (Leeuwarder Courant 29 juni 
1996,, interview). 
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landbouww veel worden bespaard.63 Opmerkelijk is dat de variatie in de 
gebruiktee hoeveelheid landbouwbestrijdingsmiddel per bedrijf zeer groot blijkt te 
zijn,, ook als het gaat om hetzelfde middel, met name bij fungiciden en insectici-
den.. Het gemiddelde gebruik ligt daardoor boven de aangegeven dosering.64 

Opp basis van het project 'Akkerbouw 2000'65 wordt onder meer 
geconcludeerdd dat er in het verbruik van bestrijdingsmiddelen een enorme 
spreidingg is tussen bedrijven. Veel akkerbouwers blijken weinig gebruik te 
makenn van de kennis en de mogelijkheden om het verbruik van de middelen 
terugg te dringen.66 Ook bij toepassingen buiten de landbouw zijn grote bespa-
ringenn op gebruikte hoeveelheden mogelijk, alleen al door het gebruik van 
anderee apparatuur.67 

Hett verminderen van de emissies van het gebruik kan piekconcentraties in 
aangrenzendd oppervlaktewater voorkomen. Onder meer met maatregelen in het 
kaderr van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij wordt een 
emissiebeperkingg beoogd van circa 90%, door het voorkomen van het meespui-
tenn van sloten en het beperken van drift.68 

Aann het terugdringen van het bestrijding smiddelengebruik en de emissies 
daarvann kunnen verschillende instrumenten bijdragen. Zo lijk t bijvoorbeeld het 
financiëlee instrument van de 'cross compliance'69 het gebruik van bestrij-
dingsmiddelenn in mais en aardappelen sterk te hebben beperkt, door het 
stimulerenn van mechanische bestrijding. Een ander instrument is de regulering 
doorr gecontroleerde distributie en gecontroleerd gebruik. Bij de toepassing van 
grondontsmettingsmiddelenn heeft deze regulering de afhankelijkheid van de 
middelenn verminderd. De MJP-G-evaluatie noemt deze beide instrumenten een 
'stokk achter de deur van het overheidsbeleid' en concludeert dat een dergelijke 
stokk achter de deur één van de voorwaarden is om systeeminnovatie in gang te 
zettenn en daarmee de afhankelijkheid van de gewasbeschermingsmiddelen te 
verminderen.70 0 

Mett nieuwe technieken kan het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen soms worden gedecimeerd 
{Chemical{Chemical weed control with minimal use of herbicides through the new MLHD method, Plant 
Researchh International (<www.plant.wageningen-ur.nl>). 
Dee Snoo 1999 (op basis van gegevens over 1995), p. 54-62. 
Inn dit door de Dienst Landbouwvoorlichting begeleide project werd in 1993-1995 van 450 
akkerbouwbedrijvenn onder meer het bestrijdingsmiddelengebruik geregistreerd. 
J.. Hassink, H. Brinks en H.F.M. Aarts, 'Verschillen in milieuprestaties van akkerbouwers', Milieu. 
TijdschriftTijdschrift voor milieukunde, 2000/1, p. 16-26. Dit artikel analyseert de resultaten van het project 
Akkerbouww 2000. 
Eenn proef met selectief spuitende apparatuur tegen onkruid op verhardingen wees uit dat de 
hoeveelheidd bestrijdingsmiddel met driekwart kon worden verminderd (Gerard Murre, 'Proef 
onkruidbestrijdingg met de select spray methode', Gemeentereiniging & Afvalmanagement, 4/98, p. 
37).. Een proef in Eindhoven wees eerder uit dat een selectief spuitsysteem het gebruik met meer 
dann de helft kon reduceren (H20 1996/7, p. 207). 
Toelichtingg bij het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, par. 1.5. 
Maatregelenn waarbij EG-subsidies worden gekoppeld aan milieuprestaties (zie par. 18.5.2). 
MJP-G,MJP-G, Achtergronddocument, p. 79. 

http://www.plant.wageningen-ur.nl
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1,2.41,2.4 Juridisch kader, beleidskader en belangenkader 

Inn deze studie wordt bezien welke rol het toelatingsinstrument, eventueel in 
combinatiee met andere instrumenten, kan spelen bij het realiseren van een meer 
verantwoordd bestrijdingsmiddelengebmik. Daartoe geeft deze probleem-
beschrijvingg een impressie van de kaders waarbinnen het toelatingsinstrument 
functioneert.71 1 

1.2.4.11.2.4.1 Doelstellingen Bestrijdingsmiddelenwet 1962 
Dee bestrijdingsmiddelenwetgeving van 1947 richt zich vooral op de deugdelijk-
heidd van de landbouwbestrijdingsmiddelen. Beoogd wordt bedrog in de handel 
tegenn te gaan.72 De uit 1962 daterend Bestrijdingsmiddelenwet richt zich, 
behalvee op de deugdelijkheid van de middelen, op de bescherming tegen 
schadelijkee nevenwerkingen in verband met de volksgezondheid, de veiligheid 
vann de toepasser en de hoedanigheid van voedingsmiddelen.73 De Bmw bestrijkt 
zowell  landbouwbestrijdingsmiddelen als niet-landbouwbestrijdings-middelen. 
Sindss 1975 is milieubescherming expliciet als doel in de wet opgenomen.74 De 
milieudoelstellingg is dus slechts één van de doelstellingen van de wet, die 
vanoudss sterk gericht was op de landbouw. 

Mett de verschillende doelstellingen hangen verschillende belangen samen, 
diee op gespannen voet met elkaar kunnen staan.75 De implementatie van de 
Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijnn (9l/414/EEG)(hierna ook: de richtlijn) leidt 
inn 1995 tot een aanscherping van de bescherming tegen neveneffecten. De 
richtlijnn beoogt een zekere prioriteit te geven aan de bescherming van mens en 
milieu,, boven belangen van de landbouw, zo komt naar voren uit de considerans 
bijj  de richtlijn. 

1.2.4.21.2.4.2 De toelating 
Dee toelating is het centrale instrument van de Bmw, ter regulering van handel en 
gebruikk van bestrijdingsmiddelen in Nederland. De productie en de uitvoer van 
bestrijdingsmiddelenn vallen niet onder de Bmw. 

Hett verbod tot verhandelen en gebruiken van een niet-toegelaten middel 
vormtt de kern van de wet. Middels de toelating wordt bereikt dat een 
bestrijdingsmiddell  voordat het op de markt komt, getoetst wordt aan de criteria 
voorr toelating. Met de toelating krijgt de toelatinghouder toestemming voor het 
opp de markt brengen van het betreffende bestrijdingsmiddel, gedurende een 

711 Deze paragraaf bevat alleen artikel- of literatuurverwijzingen voor zaken die in het vervolg van dit 
boekk niet worden behandeld. 

722 Wet bestrijdingsmiddelen en meststoffen 1947, Stb. 1947, H 123. 
733 De considerans van de Wet van 1962 beziet zowel het oogpunt van de 'deugdelijkheid voor het 

doel'' als de 'veiligheid en gezondheid van de mens en van dieren, welker instandhouding gewenst 
is'. . 

744 Stb. 1975, 381. De wetswijziging heeft met name tot doel 'bij te dragen tot een betere bewaking 
vann het leefmilieu van mens, dier en plant tegen ongunstige invloeden', aldus de considerans. 

755 Vogelezang-Stoute en Matser 1990 p. 143 e.v. Arbeidsbescherming en milieubescherming bleken 
niett verenigbaar bij de besluitvorming over de toelating van TBTO als aangroeiwerende verf. 
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bepaaldee periode en voor bepaalde toepassingen. De vereisten waaraan het 
productt moet voldoen, zijn opgenomen in het toelatingsbesluit en in algemene 
regelss (bijvoorbeeld verpakkings- enn samenstellingsvoorschriften of voorschriften 
voorr de handel). Het toelatingbesluit bevat altijd zogenoemde 
'gebruiksvoorschriften',, betreffende de toegestane toepassingen. Het kan 
daarnaastt ook andere voorschriften bevatten. Het toelatingsbesluit richt zich dus 
zowell  tot de toelatinghouder, als tot de handelaar en de gebruiker. 

Eenn toelatingsbesluit heeft betrekking op een bestrijdings/md&?/, dat wil zeg-
genn het product dat aan de consument wordt aangeboden. Ieder bestrijdings-
middell  heeft een afzonderlijke toelating met daarbijbehorende toelatingstermijn, 
toelatingsnummerr en gebruiksvoorschriften. De toelating geldt voor een beperkte 
periode,, zodat nadien herbeoordeling op basis van de stand van wetenschap en 
techniek,, kan plaatsvinden. De beoordeling van neven-effecten van 
bestrijdingsmiddelengebruikk concentreert zich in de eerste plaats op de werkzame 
stof.stof. Na deze beoordeling volgen toelatingsbesluiten voor de afzonderlijke bestrij-
dingsmiddelen. . 

Hett College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (CTB) beslist over de 
toelatingg van de middelen. Zowel de criteria als de procedures voor toelating zijn 
vastgelegdd in de Bmw en in bijbehorende uitvoeringsregelgeving. 

1.2.4.31.2.4.3 Toelatingscriteria 
Dee toelatingscriteria weerspiegelen de verschillende doelstellingen van de wet. 
Dee Bmw bepaalt dat een bestrijdingsmiddel slechts wordt toegelaten indien is 
vastgesteldd dat het middel voldoende werkzaam is en geen onaanvaardbare of 
schadelijkee uitwerking heeft. Deze vaststelling moet gebeuren aan de hand van 
onderzoekk en op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische 
kennis.. Daarbij gaat het onder meer om de gezondheid van mens en dier, de 
veiligheidd van de toepasser, de hoedanigheid van voedingsmiddelen, bepaalde 
effectenn op planten en dieren, effecten op het grondwater en op het milieu. 
Daarnaastt moet aan diverse technische eisen worden voldaan. Na afloop van een 
overgangsperiodee geldt voor een gewasbeschermingsmiddel bovendien de eis dat 
dee werkzame stof van het middel moet zijn opgenomen in bijlage I van richtlijn 
91/414/EEG.. Voor een biocide is dat een bijlage van richtlijn 98/8/EG. 

Behalvee in de wet zijn ook in uitvoeringsregelgeving vereisten neergelegd 
waaraann bestrijdingsmiddelen moeten voldoen, zoals in de Regeling samenstel-
ling,, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen en de Residurege-
ling.Dee toelatingscriteria zijn in de Bmw globaal geformuleerd. Tot de wetswijzi-
gingg van 199376 bood de wet geen basis voor een uitwerking van deze criteria 
inn uitvoeringsregelgeving. Enkele milieunormen (inzake persistentie in de bodem, 
uitspoelingg naar het grondwater en toxiciteit voor waterorganismen) waren uitge-
werktt in beleidsnotities.77 Nadat de minister van LNV enkele juridische 
proceduress over de toepassing van deze beleidsnormen had verloren, werden 

Stb.Stb. 1993, 484. 
NotitieNotitie milieucriteria ten aanzien van stoffen ter bescherming van bodem en grondwater TK 1990 -
1991,, 21 012, nr. 8. 
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dezee nonnen niet meer toegepast.78 Pas sinds 1995 zijn voor milieu-effecten ge-
talsmatigee normen vastgelegd in uitvoeringsregelgeving. De toepassing van deze 
normenn heeft lang op zich laten wachten, vanwege overgangsregelgeving. Inmid-
delss heeft de EG-regelgeving geleid tot een verdere uitwerking van de toelatings-
criteria. . 

Dee aanwezigheid van uitgewerkte toelatingscriteria wil niet zeggen dat er 
geenn sprake is van nadelige effecten. Zo lijk t de normstelling voor het 
oppervlaktewaterr en het grondwater niet te voorkomen dat in de praktijk sprake 
iss van emissies naar het oppervlaktewater en uitspoel ing naar het grondwater, die 
inn de praktijk tot normoverschrijding leiden. 

1.2.4,41.2.4,4 Besluitvorming 
Vanwegee de verschillende doelstellingen van de wet zijn meerdere ministers bij 
dee Bmw betrokken: de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en 
Voedselkwaliteitt (LNV), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 
Volkshuisvesting,, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Sociale 
Zakenn en Werkgelegenheid (SZW). De minister van LNV is eerste 
ondertekenaarr waar het regelgeving inzake gewasbeschermingsmiddelen betreft. 
Dee minister van VWS is dat voor de biociden. De besluitvorming vindt plaats 'in 
overeenstemmingg met de andere betrokken ministers' (art. 1, tweede lid).79 

Dee toelatingsbesluiten werden voorheen door de betrokken minister geno-
men,, waarbij de ambtelijke Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen deze 
besluitenn voorbereidde. Van 1993 tot 2000 besliste het - uit onafhankelijke 
deskundigenn bestaande - College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen in 
mandaatt namens de betrokken minister over de toelating. Sinds 2000 beslist het 
CTB,, als zelfstandig bestuursorgaan, over de toelating van middelen. De 
ministeriëlee Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995 regelt de 
toelatingsprocedure. . 

Dee informatieverstrekking over de toelatingspraktijk verbetert na de instelling 
vann het CTB. De doorzichtiger besluitvorming is ook het resultaat van bezwaar 
enn beroep door derde-belanghebbenden.80 Waar voorheen de motiveringen van 
besluitenn werden gegeven in correspondentie aan de toelatingaanvrager, zijn deze 
nuu in bijlagen bij het besluit opgenomen. Deze besluiten zijn bovendien voor 
derdenn toegankelijk via internet. Dit neemt niet weg dat niet altijd duidelijk is op 
basiss van welke onderzoeksgegevens beoordeling en besluitvorming plaatsvindt. 
Dee vreiste onderzoeksgegevens, die worden geleverd door de toelatingaanvrager, 
zijnn grotendeels niet openbaar. Gegevens uit de openbare literatuur werden tot 

Onderr meer CBB 28 februari 1992, AB 1992, 343. 
Dee minister van Verkeer en Waterstaat is formeel niet betrokken bij de Bmw-besluitvorming. 
Dee betrokken minister honoreerde bij besluit van 31 mei 1995, op basis van een advies van de 
WVC-commissiee bezwaarschriften d.d. 7 februari 1995 (Awb 941059/31), een door milieu-
organisatiess ingediend bezwaar tegen het ontbreken van deze motivering van het toelatingsbesluit 
inzakee creosoot- en carbolineumhoudende bestrijdingsmiddelen (betreffende onder meer het 
toelatingsbesluitt 7876 N). 
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voorr kort niet bij de besluitvorming betrokken.81 De openbare gegevens blijken 
sterkk te kunnen verschillen van onderzoeksgegevens van de toelating-
aanvrager.82 2 

Dee nagestreefde scheiding tussen ministerieel beleid enerzijds en uitvoering 
doorr deskundigen anderzijds, blijkt in de praktijk niet zonder problemen te zijn. 
Beleidsafwegingenn en deskundigen-beoordeling staan soms op gespannen voet 
mett elkaar.83 

1.2.4.51.2.4.5 EG-regelgeving 
Dee (te late) implementatie van richtlijn 91/414 in de Nederlandse wetgeving84 

heeftt tot belangrijke inhoudelijke en procedurele wijzigingen met betrekking tot 
dee toelating geleid. Ingevolge deze richtlijn vindt de besluitvorming over de 
werkzamee stoffen voor gewasbeschermingsmiddelen nu niet meer op nationaal 
niveau,, maar op EG-niveau plaats. Op nationaal niveau wordt nog wel het besluit 
genomenn over het bestrijdingsm«tóe/, maar het zwaartepunt van de besluitvor-
mingg verschuift naar het EG-niveau, omdat daar de besluitvorming over de 
werkzamee stof plaatsvindt. Voor de nationale besluiten bevat de richtlijn overi-
genss ook criteria en procedures. De beoordelings- en beleidsvrijheid voor de 
lidstatenn wordt al met al sterk ingeperkt. 

Dee (eveneens te late) implementatie van Biocidenrichtlijn 98/8 introduceert 
inn de Bmw voor de biociden deels een afwijkend regime.85 De systematiek van 
dezee richtlijn komt op hoofdlijnen overeen met die van richtlijn 91/414, maar 
bevatt enkele verschillen in de toelatingscriteria en de procedures. 

Dee EG-besluitvorming over de werkzame stoffen verloopt in de praktijk 
uiterstt traag. De twaalfjarige overgangstermijn (1991-2003) voor het beoordelen 
vann de ruim 800 stoffen die op het grondgebied van de Europese Unie op de 
marktt waren, blijkt te kort te zijn. De overgangstermijn is verlengd tot eind 
2008.. Hierdoor wordt de volledige uitvoering van de richtlijn sterk vertraagd. 

Dee EG-vereisten voor de toelating van de middelen hebben tot gevolg dat het 
aantall  middelen dat op de markt is, wordt beperkt. Vervolgens worden op 
nationaall  en op EG-niveau maatregelen genomen om bepaalde middelen die niet 
aann de toelatingscriteria voldoen, maar die voor de landbouw onmisbaar worden 
geacht,, toch op de markt te houden. 

1.2.4.61.2.4.6 Vervolgbesluiten na toelating 
Eenn toelating wordt altijd verleend voor een bepaalde periode, van ten hoogste 
tienn jaar. Verlenging kan plaatsvinden met telkens ten hoogste tien jaar. Daartoe 
moett gebleken zijn dat nog aan de toelatingscriteria wordt voldaan. 

Vóórr de implementatie van richtlijn 91/414 in de Bmw werden procedurele 
enn inhoudelijke criteria bij verlengingsbesluiten minder streng of minder volledig 

Vogelezang-Stoutee en Matser 1990, p. 110-113. 
RIZAA Watersysteemverkenningen 1996, p. 129: 'Een vergelijking van zowel het aantal gegevens 
alss de gegevens zelf uit de milieu-evaluaties en de openbare literatuur levert forse verschillen op.' 
TKK 1995-1996, 21 677, nr. 24, p. 6-12. 
Stb.Stb. 1995, 4. 
Stb.Stb. 2002,461. 
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toegepastt dan bij nieuwe middelen. Jurisprudentie van het College van Beroep 
voorr het bedrijfsleven (CBB), op basis van de Bmw na implementatie van de 
richtlijn,, bracht hierin verandering. Ook middelen die reeds op de markt zijn, 
dienenn aan de toelatingscriteria te voldoen, zo blijkt in 1998 in de belangrijke 
chloorthalonil-uitspraakk van het CBB, op een door milieu-organisaties ingesteld 
beroep. . 

Zonodigg kan wel een voorlopige of procedurele verlenging plaatsvinden voor 
dee periode ter beoordeling van de aanvraag. Hoewel richtlijn 91/414 een 
restrictieff  gebruik beoogt van deze procedurele verlenging, heeft het CTB deze 
verlengingsbesluiten,, waarbij geen inhoudelijke beoordeling plaatsvindt, 
veelvuldigg toegepast met het oog op de eigen werklast. Diverse uitspraken van 
(dee voorzieningenrechter86 van) het CBB hebben de beleidsruimte voor het 
toepassenn van deze procedurele verlenging ingeperkt. 

Hett prioriteringsbeleid dat het CTB vervolgens vaststelt, wordt door het CBB 
alss in strijd met de wet beoordeeld. Begin 2003 krijgt dit beleid, in iets 
aangepastee vorm, evenwel een wettelijke basis, door het in de wet opnemen van 
dee 'aanwijzing van stoffen' en de 'van rechtswege toelating' van een belangrijk 
deell  van de middelen die op de markt zijn. Hiermee vervalt de noodzaak van 
procedurelee verlengingen voor deze middelen omdat na de aanwijzing geen 
verlengingsbesluitenn vereist zijn tot de EG-besluitvorming over de stof heeft 
plaatsgevonden.. Ook na de implementatie van de richtlijnen blijkt het al met al 
problematischh om de toelating van middelen die op de markt zijn en die niet 
(meer)) aan criteria (lijken te) voldoen, te beëindigen of de besluitvorming 
daaroverr af te ronden. Eén van de oorzaken hiervoor is de lange tijd die in de 
praktijkk gemoeid kan zijn met het leveren van nieuwe onderzoeksgegevens en de 
evaluatiee daarvan. 

Dee Bmw kent ook het instrument van de intrekking van de toelating. 
Wanneerr tijdens een toelatingstermijn niet meer aan de toelatingscriteria wordt 
voldaan,, dan dient een toelating te worden ingetrokken. Intrekking kan ook 
plaatsvindenn op verzoek van de toelatinghouder. Daarna kan een uitverkoop- en 
opgebruiktermijnn gesteld worden. Het CTB-beleid inzake het toekennen van een 
uitverkoop-- en opgebruiktermijn moest in 2001 sterk worden bijgesteld omdat het 
tott dan toe gevoerde beleid juridisch niet houdbaar bleek. De uitverkoop- en 
opgebruikregelingg werd namelijk lange tijd toegepast voor beëindigingen 
waarvoorr de Nederlandse - en de EG-wetgever deze niet had bedoeld. 

1.2.4.71.2.4.7 Naleving en handhaving 
Algemeenn wordt aangenomen dat het illegaal gebruik van bestrijdingsmiddelen 
dee afgelopen jaren aanzienlijk is geweest.87 De handhaafbaarheid van toelatings-
besluitenn is problematisch, onder meer omdat het aantal toepassingsmomenten 

Sindss 1 januari 2002 wordt de 'president' aangeduid als 'voorzieningenrechter'. 
Ziee hierover al in 1995: IKC-Landbouw, AID, PD en Dir. Landbouw, Illegaal en oneigenlijk 
gebruikgebruik van bestrijdingsmiddelen. Achtergrondnotitie workshop 21 maart 1995. Schattingen over het 
illegaall  gebruik van buitenlandse bestrijdingsmiddelen lopen uiteen van 2% tot 10% van het 
totaall  gebruik (p. 6). 
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zeerr groot is. Ook de aard van de voorschriften draagt daaraan bij. Een 
overtredingg van een gebruiksvoorschrift kan vaak alleen 'heterdaad' worden 
bewezen.. Na toepassing is niet altijd meer na te gaan welk middel werd gebruikt 
off  wanneer een overtreding is gepleegd.88 Gedetailleerde gebruiksvoorschriften 
versterkenn de nalevings- en handhavingsproblemen.89 

Land-- en tuinbouworganisaties en de overheid trachten in bepaalde projecten 
illegaall  gebruik tegen te gaan en een oplossing te zoeken voor oorzaken van 
illegaall  gebruik. De oplossing lijk t soms gezocht te worden in verruiming van de 
wettelijkee normen.90 Het handhavingsinstrumentarium van de Bmw is in 2003 
aangepastt en uitgebreid met instrumenten voor bestuurlijke handhaving. 

1.2.4.81.2.4.8 Toelatingsbeleid en wijzigingen in de Bmw-regelgeving 
Vanaff  2000 vinden er, teneinde landbouwkundig onmisbaar geachte middelen op 
dee markt te kunnen houden, diverse wijzigingen in de regelgeving plaats. Dit 
gebeurtt nadat CTB-toelatingsbesluiten op basis van actuele normen en de 
verscherptee dossiereisen in verband hiermee, tot gevolg hebben dat middelen die 
voorr de landbouw van belang zijn, van de markt verdwijnen of dreigen te 
verdwijnenn vanwege het niet voldoen aan de criteria. Diverse van deze 
wijzigingenn worden door de CBB-rechter, in procedures die door milieu-
organisatiess worden gevoerd, in strijd met de wet geoordeeld. Een wetswijziging 
voorr landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen leidt slechts tot een 
kortt uitstel van de beëindiging van toelatingen, omdat de dossiers van de 
betreffendee middelen niet aan gestelde voorwaarden voldoen. 

Bijj  een wetswijziging in 2002 (ter implementatie van de Biocidenrichtlijn) 
wordenn de 'aanwijzing van stoffen' en de 'van rechtswege toelating van 
middelen'' als structurele instrumenten in de Bmw opgenomen. Hiermee krijgt het 
CTB-prioriteringsbeleidd een wettelijke basis. Dit beleid stelt de inhoudelijke 
beoordelingg van een belangrijk deel van de middelen op basis van bestaande 
stoffenn uit tot EG-besluitvorming over de betreffende stoffen heeft 
plaatsgevonden.. Alleen middelen met een 'hoog risicoprofiel' zullen inhoudelijk 
wordenn beoordeeld. 

Bijj  een wetswijziging in 2003 (ter versterking van de handhaving en 
verruimingg van de 'uitbreidingstoelatingen') wordt in art. 16aa Bmw een nieuwe 
vrijstellings-- en ontheffingsmogelijkheid gecreëerd met een zeer ruime 
bevoegdheidd voor de betrokken minister. Wanneer de belangen van de landbouw 
datt dringend vereisen, kan voor de middelen op basis van bestaande stoffen, in 
afwachtingg van EG-beoordeling, vrijstelling of ontheffing verleend worden van 
hett toelatingsvereiste. Naar de mening van de regering passen deze maatregelen 

H.M.. Klaasen, Analyse van juridische knelpunten die de politie ervaart bij de handhaving van de 
milieuwetgeving.milieuwetgeving. Ministerie van Justitie, Inspectie voor de Rechtshandhaving, 1997, p. 89. 
'Toelatingsbeleidd wordt moeilijk handhaafbaar*, interview met S. Kant, controle-specialist Algeme-
nee Inspectie Dienst Ministerie van LNV, Handhaving 1995 nr. 4, p. 16-17. Controle op heterdaad 
iss bijvoorbeeld noodzakelijk indien voorgeschreven is dat een middel alleen bij bepaalde weersom-
standighedenn toegepast mag worden. 
Ziee bijvoorbeeld het eindrapport van de Commissie gewasbescherming glastuinbouw, Het terugdrin-
gengen van illegaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw, oktober 2000. 
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inn het overgangsrecht van de richtlijn. Aan dit overgangsrecht is in de loop van 
dee tijd door de wetgever een steeds ruimere uitleg gegeven. De Raad van State 
heeftt deze uitleg in het kader van de Biocidenrichtlijn als te ruim beoordeeld. De 
voorzieningenrechterr van het CBB oordeelt begin 2004 dat de toepassing van art. 
16aaa naar voorlopig oordeel onmiskenbaar in strijd is met richtlijn 91/414.91 

1.2.4.91.2.4.9 De Bmw in relatie tot andere wetgeving 
Tussenn de toelatingscriteria van de Bmw en de normstelling in het kader van 
anderee wetgeving of beleid lijk t een kloof te bestaan. De normstelling voor 
oppervlaktewaterenn wordt bijvoorbeeld regelmatig overschreden door het gebruik 
vann toegelaten bestrijdingsmiddelen. Het toelatingsinstrument, dan wel de 
toepassingg daarvan of de naleving van de voorschriften, voorkomt kennelijk niet 
datt bestrijdingsmiddelengebruik leidt tot een verontreiniging die in het kader van 
dee Wvo niet aanvaardbaar is. 

Hett bestrijdingsmiddelengebruik wordt ten dele ook via andere wetgeving 
gereguleerd.. Krachtens de Wm of de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(Wvo)) kunnen bijvoorbeeld aanvullende voorschriften in een vergunning of in 
amvb'ss worden gegeven. De afbakening met de Bmw-regels en -voorschriften is 
niett altijd duidelijk. Deze afbakeningsproblematiek is in het Lozingenbesluit open 
teeltt en veehouderij ondervangen door dit Besluit zowel op de Wvo als op de 
Bmww te baseren. Dit besluit is gericht op beperking van de emissies naar het 
oppervlaktewater,, onder meer via teeltvrije zones en via eisen aan spuit-
apparatuur.. Ook voor de glastuinbouw zijn voorschriften vastgelegd in een amvb 
diee op meerdere wetten is gebaseerd. 

Voorr veel landbouwtoepassingen is regulering via de Wm dan wel de Wvo 
evenwell  niet mogelijk, omdat de landbouwgronden in het kader van de Wm niet 
tott de 'inrichting' behoren dan wel omdat een activiteit in het kader van de Wvo 
niett als lozing wordt beschouwd. De Wm dan wel de Wvo bestrijken in dat geval 
niett de betreffende toepassingen van de middelen. Ook ten opzichte van de 
drinkwaterwetgevingg lijk t een kloof te bestaan. De uitspoeling van sommige 
middelenn naar het grondwater heeft tot gevolg dat waterleidingbedrijven 
bestrijdingsmiddelenn tot boven de norm voor drinkwater aantreffen in het water 
datt is bestemd voor drinkwater.92 

1.2.4.101.2.4.10 Bestrijdingsmiddelenbeleid 
Hett overheidsbeleid voor landbouwbestrijdingsmiddelen richt zich sinds twintig 
jaarr op het terugdringen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en 
opp het aanwenden van minder schadelijke middelen.93 De MJP-G-doelstellingen 
inzakee het terugdringen van de afhankelijkheid, het terugdringen van het gebruik 
enn van de emissies van chemische bestrijdingsmiddelen werden in de planperiode 

911 Vzngr. CBB 21 januari 2004, AWB 03/1492. 
922 Verhoogde concentraties (hoger dan 0.1 ug/1) aan bestrijdingsmiddelen komen bij vier pompstations 

regelmatigg voor. Daarnaast zijn er incidentele overschrijdingen. De verhoogde concentratie van het 
omzettingsproductt BAM wordt niet als normoverschrijding beschouwd omdat deze stof als 
'toxicologischh niet relevant voor de mens' is beoordeeld (VROM-lnspectie, 2003, p. 14). 

933 Gewasbeschermingsnota 1983, Kamerstukken II 1983/84, 18 100, XIV , nr. 3. 
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(1991-2001)) slechts ten dele gerealiseerd. De in het MJP-G voorziene sanerings-
operatiee wordt in de Bestuursovereenkomst Uitvoering MJP-G (1993) getransfor-
meerdd in een 'kanalisatieregeling'. Dit resulteert in uitstel van de toetsing aan de 
nieuwee normstelling. Tegen het einde van de MJP-G-looptijd, wanneer de aange-
scherptee normstelling begint door te werken in toelatingsbe-sluiten, komt in het 
toelatingsbeleidd de landbouwbeleidsdoelstelling inzake behoud van een voldoende 
breedd pakket bestrijdingsmiddelen steeds meer centraal te staan. De Algemene 
Rekenkamerr concludeert in een evaluatie van het toelatingsbeleid, in 2002, onder 
meerr dat de saneringsoperatie een onduidelijke plaats heeft binnen het beleid. 

Hett gewasbeschermingsbeleid na 2000, met nadruk op certificering en 
'geïntegreerdee teelt', zoals vastgelegd in de beleidsnota 'Zicht op gezonde teelt' 
(2000),, wordt in 2002 in de Tweede-Kamer kritisch ontvangen en door vele 
motiess afgezwakt, waardoor een beleidsimpasse ontstaat. In 2003 wordt een 
overeenkomstt gesloen tussen de minister van LNV, de staatssecretaris van 
VROM,, milieu- en landbouworganisaties, en enkel andere partijen, gericht op 
eenn duurzame, geïntegreerde gewasbescherming. Eind 2003 wordt de uitvoering 
vann de overeenkomst onzeker. 

Bepaaldee biotechnologische ontwikkelingen op het gebied van de genetische 
modificatiee van planten staan op gespannen voet met de doelstellingen van het 
gewasbeschermingsbeleid.. Zo zal de afhankelijkheid van herbiciden waarschijn-
lij kk eerder toe- dan afnemen bij intensivering van de toepassing van transgene 
herbicideresistentee gewassen (tHR). Deze landbouwgewassen zijn resistent zijn̂  
gemaaktt tegen een bestrijdingsmiddel. Op korte termijn wordt hierdoor een 
reductiee in het middelengebruik voorzien maar intensivering van tHR-systemen 
kann nieuwe onkruidproblemen veroorzaken.94 

Dee beleidsmatige en politieke aandacht richt zich vooral op de landbouwbe-
strijdingsmiddelen.. Voor de niet-landbouwmiddelen is het te voeren beleid later 
ontwikkeldd en wordt uiteindelijk afgezien van het vaststellen van een overkoe-
pelendd meerjarenplan. Wel wordt voor vijf speerpunten in 1996 een beleidsplan 
vastgesteld.. Voor het speerpunt houtverduurzamingsmiddelen en aangroei-
werendee verven wordt via de toelating, in combinatie met nieuwe productregel-
geving,, een beperkend beleid nagestreefd. Dat heeft een uitgebreide jurispru-
dentiee inzake de reikwijdte van toelatingsbesluiten en Bmw-regelgeving tot 
gevolg.. Preventiebeleid, zoals omschreven in het NMP-3,95 lijk t met betrekking 
tott bestrijdingsmiddelen onvoldoende te worden gevoerd. Ten aanzien van be-
strijdingsmiddelenn in grondwater concludeert de Gezondheidsraad bijvoorbeeld 
inn 1996 dat de grondwater situatie niet strookt met enkele door de overheid, 
onderr meer in het NMP geformuleerde uitgangspunten van milieu-beleid, zoals 
dee beschermwaardigheid van ecosystemen, de kwaliteitseisen voor grondwater en 
hett voorkomen van onomkeerbare effecten.96 

C.. Kempenaar en L.A.P. Lotz, 'Onkruidkundige en teeltkundige aspecten, MJP-G en beleid na 
2000',, in: Lotz e.a. 2000. p. 45 50. 
NMPNMP 3, Den Haag 1998, p. 257-267. 
Gezondheidsraad,, Commissie Bestrijdingsmiddelen en grondwater, Risico 's van bestrijdingsmiddelen 
voorvoor grondwater-ecosystemen, Rijswijk: 1996, p. 52-56. 
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1.2.4.111.2.4.11 Overig beleid en stimuleringsprojecten 
Ookk buiten de kaders van het landelijke milieu- of bestrijdingsmiddelenbeleid 
wordtt beleid ontwikkeld, worden projecten uitgevoerd en alternatieve instru-
mentenn ingezet. Regionaal voeren gemeente-, provincie- en waterschaps-
besturen,, in samenwerking met algemene opsporingsambtenaren en gebruikers-
enn belangengroepen, stimulerings- of handhavingsprqjecten uit, ter terugdringing 
vann het (illegaal) gebruik van bestrijdingsmiddelen97 en ter reductie van 
emissiess naar het water.98 Drinkwaterbedrijven betalen vergoe-dingen aan 
boerenn voor het niet gebruiken van bepaalde middelen in grondwaterbe-
schermingsgebieden.999 In veel projecten wordt een 'milieumeetlat' toegepast, 
waarmeee landbouwers worden gestimuleerd de minst milieuschadelijke middelen 
tee gebruiken.100 

Ookk voor toepassingen buiten de landbouw worden alternatieven gestimu-
leerd,, onder meer door drinkwaterbedrijven, waterbeheerders en provincies, voor 
hett onkruidbeheer door gemeenten.101 Voor houtverduurzaming op beschoei-
ingenn vindt, na een periode van voorlichting102, regulering plaats via de 
vergunningverleningg door waterbeheerders. 

Hett is opmerkelijk dat informatie over mogelijke neveneffecten van het 
middell  op of bij het bestrijdingsmiddel veelal ontbreekt.103 Van overheidszijde 
wordtt in het kader van de toelating ook op andere wijze over de neveneffecten 
vann toegelaten middelen niet op systematische en toegankelijke wijze informatie 
verstrektt aan particuliere gebruikers.104 

977 Bijvoorbeeld Politie Noord-Holland Noord, District Noordkop Zuid, Project Opslag 
BestrijdingsmiddelenBestrijdingsmiddelen Wieringermeer, Eindverslag (1999). 

988 Bijvoorbeeld indertijd het akkerbouwproject PAREL, van overheden en landbouworganisaties in 
Noord-- en Zuid-Holland (Implementatieplan PAREL, Evaluatie 1998, Werkgroep Parel 1999). 

999 VEWIN, De valkuilen van het bestrijdingsmiddelenbeleid, Rijswijk 1996, p. 53. Tijdens een tweeja-
rigg experiment van het Centrum voor Landbouw en Milieu, gefinancierd door provincies en drink-
waterbedrijven,, daalde de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen met 50 tot 100%. Op basis van dit 
experimentt begonnen de provincie Drenthe en de Waterleiding Maatschappij Drenthe met resultaat-
beloningg voor de 250 Drentse boeren (Gelders Dagblad, 30-1-1996). In Boeren op goed grondwater 
II.II.  Taakstelling voor stikstof en bestrijdingsmiddelen toegepast, Utrecht: Centrum voor Landbouw 
enn Milieu 1997, werd een systematiek uitgewerkt op basis van proeven in drie gebieden. 

1000 Centrum voor Landbouw en Milieu, Project Milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen, onder meer: 
J.A.W.A.. Reus, Milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen -Toetsing en bijstelling, Utrecht: 1992. 
Ziee ook Peter Leendertse e.a., CLM en de moeizame weg naar duurzame gewasbescherming, 
<www.clm.nl/NL/gewasbescherming/artikelen/270902.phtml>,, geraadpleegd 12 april 2003. 

1011 Bijvoorbeeld: 'Gif van de straat. Reductieprogramma chemische onkruidbestrijding op 
verhardingen',, Vereniging van waterleidingbedrijven in Nederland en gemeente Eindhoven, 
WaterspiegelWaterspiegel 1999, p. 27-31; Zie ook Handboek 'Onkruid vergaat wel', Platforms diffuse bronnen 
Overijssell  en Utrecht en Regioteam Schoon Gelders Water, Wageningen: Alterra 2002. 

1022 Bijvoorbeeld de voorlichting over alternatieven voor oeverbeschoeiingen behandeld met creosoot 
(Hoogheemraadschapp van Rijnland, Alternatieve constructies voor beschoeiingen. Hoofddorp 1992). 

1033 Wel waarschuwt de 'gebruiksaanwijzing' soms om het middel niet zo toe te passen dat het in 
oppervlaktewaterr kan komen, met het oog op giftigheid voor waterorganismen. 

1044 De Gewasbeschermingsgids 1996 (Wageningen: Plantenziektenkundige Dienst 1996), gericht op 
professioneelprofessioneel gebruik, bevat geen systematische informatie over neveneffecten van de middelen. De 
'milieufiches'' (samenvattingen van evaluaties van onderzoeksgegevens) zijn wel per stof opvraag-
baarr bij het CTB. De Gewasbeschermingsgids 2003 bevat enige informatie over nevenefecten. 

http://www.clm.nl/NL/gewasbescherming/artikelen/270902.phtml
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1.2.4.121.2.4.12 Belangen bij de toelating 
Bijj  de toelating van een bestrijdingsmiddel zijn er vele belanghebbenden: 
toelatinghouders,, producenten van actieve stoffen, handelaren, toepassers van 
middelenn en consumenten die behandelde producten gebruiken. Werknemers-, 
milieu-- en consumentenorganisaties kunnen belanghebbend zijn, evenals 
bijvoorbeeldd drinkwaterbedrijven en oppervlaktewaterbeheerders. 

Voorr de toelatinghouder zal, naarmate de toelatingscriteria strenger worden 
enn toepassingsgebieden beperkter worden, het op de markt brengen van een 
middell  minder aantrekkelijk zijn. Dat zal te meer het geval zijn naarmate meer 
onderzoeksgegevenss geleverd moeten worden, waaraan veelal kostbaar onderzoek 
tenn grondslag ligt, en naarmate de kosten voor evaluatie van de onderzoeks-
gegevenss en voor het verkrijgen of houden van een toelating toenemen. Zowel 
hett aantal toelatinghouders als het aantal toegelaten middelen en werkzame 
stoffenn daalt in de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw.105 De 
innovatiee op het gebied van bestrijdingsmiddelen lijk t beperkt. Van de in 1995 
meestt gebruikte twintig middelen is ruim driekwart al van voor 1980 op de 
markt.1066 Onder de circa 300 werkzame stoffen die in 1999 op de markt zijn, 
zijnn slechts vier biologisch werkzame 'stoffen'.107 Deze biologische middelen 
wordenn door slechts enkele toelatinghouders op de markt gebracht.108 

Omm de aanvragen voor kleine, voor de toelatinghouder minder 
aantrekkelijke,, toepassingen te stimuleren, stelt het CTB in 2001 een Helpdesk 
Toelatingenn in. Bij aanvragen voor kleine toepassingen en bijzondere groepen 
bestrijdings-middelenn wordt gratis ondersteuning verleend.109 

Dee toepassers van bestrijdingsmiddelen hebben, waar toepassingen noodzake-
lij kk zijn en er geen alternatiefis, belang bij de beschikbaarheid van deugdelijke 
middelenn die uit oogpunt van gezondheid en milieu geen neveneffecten hebben 
enn waarbij geen resistentie optreedt van het doelorganisme. De ontwikkeling van 
nieuwee chemische gewasbeschermingsmiddelen stemt wat dit laatste betreft wei-
nigg hoopvol, in die zin dat veel nieuw ontwikkelde stoffen na verloop van tijd 
weerr problematisch bleken te zijn, onder andere vanwege optredende resistentie 
vann het te bestrijden organisme.110 Gezien de resistentieproblematiek is de 

Inn 1965 zijn er in Nederland negentien toelatinghouders. Dat aantal stijgt tot circa 150 
toelatinghouderss beginjaren negentig van de vorige eeuw. Sindsdien is sprake van een daling. Deze 
hangtt samen met fusies en overnames, maar ook met de afname van het aantal kleine 
toelatinghouders,, na de introductie van de instandhoudingsheffing. In 1999 zijn er 86 
toelatinghouders.. Het aantal toegelaten middelen daalt sterk vanaf 1992. Het aantal werkzame 
stoffenn is sinds 1995 met een derde verminderd (Den Hond 1999, p. 19-35), 
Dee Jong 1999, p. 50. 
Biologischee middelen in het kader van de Bmw zijn middelen op basis van micro-organismen of 
virussen. . 
Enkelee leveranciers brengen preparaten op basis van de bacterie Bacillus thuringiensis op de markt. 
Daarnaastt zijn er drie toelatinghouders voor middelen op basis van de drie andere biologisch werk-
zamee 'stoffen' (Den Hond 1999, p. 32). 
Ziee bijvoorbeeld CJB-Toelichting Extra, december 2002. 
A.. van der Gen, 'Gewasbescherming met chemische middelen. Verleden, heden en toekomst', 
Milieu.Milieu. Tijdschrift voor Milieukunde 1997, p. 58-67 (Themanummer: Giftig Nederland: De stand 
vann zaken 30 jaar na Zilveren sluiers.) 
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beschikbaarheidd van een zekere variëteit aan middelen van belang. De 
gezondheidd en veiligheid van de toepassers en degenen die dagelijks met 
bestrijdingsmiddelenn werken staat weinig in de politiek-bestuurlijke aan-
dacht.111 1 

DrinkwaterbedrijvenDrinkwaterbedrijven worden geconfronteerd met de kosten van monitoring 
enn van verwijdering van bestrijdingsmiddelen die worden aangetroffen in het 
waterr dat bestemd is voor drinkwater.112 De kosten van verwijdering van 
bestrijdingsmiddelenn uit het drinkwater zullen worden verrekend in de drinkwa-
terprijzenn van de Nederlandse consumenten en bedrijven.113 

Ookk beheerders van oppervlaktewater, zoals waterschappen en Rijkswa-
terstaat,, moeten veel en kostbaar monitoringonderzoek verrichten om verontreini-
gingenn in het water en van de waterbodem, als gevolg van 
bestrijdingsmiddelengebruik,, te signaleren en beheersmaatregelen te nemen. 
Samenn met provincies voeren zij stimuleringsprojecten uit ter beperking van de 
emissiess naar het water (zie vorige paragraaf). 
Consumenten-Consumenten- en milieu-organisaties voeren campagnes ter bescherming van 
menss en milieu tegen de neveneffecten van het bestrijdingsmiddelengebruik.114 

Dee belangen van derden, dat wil zeggen anderen dan de direct-
belanghebbendee toelatinghouders, waren tot 1993 onderbelicht bij de besluitvor-
mingg inzake toelating. Op grond van de Bmw kon voorheen alleen de 
toelatinghouderr in beroep gaan tegen toelatingsbesluiten. Pas sinds 1993 biedt de 
Bmww aan een ruimere kring, waaronder milieu- en werknemerorganisaties, de 
mogelijkheidd van bezwaar en beroep tegen toelatingsbesluiten. Voorlopige 
voorziening-- en beroepsprocedures van met name milieu-organisaties bij (de 
voorzieningenrechterr van) het CBB hebben inmiddels tot belangrijke 
jurisprudentiee geleid en daarmee tot een versterking van de inbreng van belangen 
vann derden in de toelatingsbesluitvorming. 

1.33 Probleemstelling 

Gezienn de hiervoor geschetste problematiek is de vraag gerechtvaardigd in hoe-
verree het toelatingsinstrument een adequaat instrument is om de milieu-
verontreinigingg die voortvloeit uit het gebruik van bestrijdingsmiddelen, te 

1111 Het rapport "Gasvrij" (Inspectie Milieuhygiëne 2001) illustreert de ongewenste situaties die zich op 
ditt gebied in 1999 en 2000 voordoen. 

1122 'Steeds meer bedrijven hebben last van bestrijdingsmiddelen' (informatie van VWN en KIWA over 
dee koppeling van zuiveringstechnieken) in H20 1998, p. 4 (verslag van een colloquium over zuive-
ringstechniekenn voor waterleidingbedrijven). 

1133 Waterleidingbedrijven hebben tussen 1991 en 2000 circa 530 miljoen gulden (circa EUR 244 
miljoen)) uitgegeven vanwege de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen (Kiwa, Door 
drinkwaterbedrijvendrinkwaterbedrijven gemaakte kosten als gevolg vanbestrijdingsmiddelengebruik. Inventarisatie over 
dede periode 1991-2000, Kiwa 2001, nr. KOA 01.089). 

1144 Zie bijvoorbeeld Hans Muilerman en Arno Steekelenburg, De Buik vol van gif, tussentijdse evalua-
tietie van het MeerjarenPlan-Gewasbescherming (MJP-G) door samenwerkende milieu-organisaties, 
Zuid-Hollandsee Milieufederatie 1996; M. Beekman e. a., Dagelijkse kost; dossier hormoonver storen-
dede bestrijdingsmiddelen op ons voedsel en in ons milieu, Stichting Greenpeace Nederland, Stichting 
Natuurr en Milieu, Consumentenbond en Vereniging Milieudefensie 1998. 
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voorkomenn of te beperken en om minder milieuschadelijke bestrijdingsmethoden 
tee stimuleren. De probleemstelling van dit onderzoek luidt daarom als volgt: 

Iss het toelatingsinstrument van de Bestrijdingsmiddelenwet een juridisch adequaat 
instrumentt voor het voeren van een uit milieu-oogpunt verantwoord 
toelatingsbeleid?? Zo nee, welke wijzigingen van dit instrument kunnen tot een 
verbeteringg bijdragen? Wordt het instrument op juiste wijze toegepast? 

Toelichtingg bij de gebruikte begrippen: 

toelating: toelating: 
hett besluit van het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen waarbij de 
handell  in en het gebruik van een bestrijdingsmiddel, met inachtneming van de bij 
hett besluit gegeven voorschriften, in Nederland wordt toegestaan; 

toelatingsinstrument: toelatingsinstrument: 
dee toelating, verlenging van de toelating en intrekking van de toelating, de 
ontheffings-- en vrijstellingsregeling en overige regelgeving in of op grond van de 
Bmww die direct betrekking heeft op de toelating; 

juridischjuridisch adequaat: 
voldoendd aan rechtsstatelijke criteria115, binnen de grenzen van effectiviteit en 
efficiëntie;; randvoorwaarde daarbij is dat het bestrijdingsmiddelenrecht past binnen 
hett juridische kader van het Nederlandse bestuursrecht en van het EG-recht; het 
kunnenn realiseren van het milieubeleid vormt een onderdeel van het juridisch 
adequaatt zijn van het instrument omdat milieubescherming tot één van de doelstel-
lingenn van de Bestrijdingsmiddelenwet behoort; 

toelatingsbeleid: toelatingsbeleid: 
dee wijze waarop de overheid vorm geeft aan door haar gewenste ontwikkelingen 
opp het gebied van de toelating van bestrijdingsmiddelen en uitwerking geeft aan 
plannenn en regelgeving op dit gebied; 

uitt milieu-oogpunt verantwoord toelatingsbeleid: 
eenn toelatingsbeleid waarbij, met het oog op mogelijke nadelige milieu-effecten van 
hett gebruik van bestrijdingsmiddelen, tenminste de door de overheid geformuleerde 
milieudoelstellingenn kunnen worden gerealiseerd. 

Scheltemaa 1989, p. 49-61, onderscheidt vier fundamentele beginselen: het rechtszekerheidsbeginsel, 
hett gelijkheidsbeginsel, het democratie-beginsel en het beginsel van de dienende overheid. Daaruit 
vloeienn negen centrale publiekrechtelijke eisen voort, waaronder de legaliteitseis, de eis van alge-
meenn geformuleerde regels ter normering van het overheidsoptreden, de eis van een onafhankelijke 
rechter,, van de verantwoordingsplicht van bestuurders jegens een vertegenwoordigend lichaam en 
dee eis dat de overheid de belangen van de burgers op de meest doelmatige wijze dient. 
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1.44 Plan van aanpak 

Dee probleemstelling wordt behandeld door middel van inventarisatie en analyse 
vann regelgeving, beleid en jurisprudentie, en door rechtsvergelijking. 
Richtinggevendd hierbij zijn juridische en beleidsmatige knelpunten waarvan 
sprakee is bij de toelating van bestrijdingsmiddelen. Deze knelpunten worden, na 
dee behandeling van het Nederlandse recht en beleid inzake de toelating van 
bestrijdingsmiddelen,, als voorlopige conclusies geformuleerd. 

Bijj  de behandeling van het EG-rechtelijk kader staat de Gewasbeschermings-
middelenrichtlijnn centraal. Van de meer recente Biocidenrichtlijn komen vooral 
dee verschillen met de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn aan de orde. 
Relevantee onderdelen van het EG-Verdrag en van andere richtlijnen die 
betrekkingg hebben op bestrijdingsmiddelen, worden op hoofdpunten behandeld. 
Dee verhouding tussen de verschillende richtlijnen is een belangrijk aandachts-
punt. . 

Bijj  de behandeling van de Bmw en bijbehorende amvb's en ministeriële 
regelingen,, staat de gang van zaken rond de toelating centraal. Deze behandeling 
omvatt zowel een inventarisatie van relevante bepalingen, als een analyse van de 
implementatiee van EG-bepalingen en van de doorwerking van nationale bestuurs-
rechtelijkee regelgeving, met name de Awb. De wetsgeschiedenis en de 
jurisprudentiee komen hierbij uitgebreid aan de orde. Ook aan de 
toepassingspraktijkk inzake de toelating van bestrijdingsmiddelen wordt aandacht 
besteed. . 

Naastt de Bmw wordt andere relevante Nederlandse wetgeving behandeld. 
Denkbaarr is dat het de voorkeur zou verdienen bepaalde knelpunten niet via de 
Bmww maar in het kader van andere wetgeving op te lossen. Daarom wordt 
bezienn in hoeverre en hoe het bestrijdingsmiddelengebruik wordt gereguleerd via 
anderee wetgeving en hoe de verhouding tot de Bmw is. Het vergunningenstelsel 
enn de algemene regels op basis van de Wm en de Wvo staan hierbij centraal, 
maarr ook van andere instrumenten worden de mogelijkheden verkend, zoals van 
dee provinciale milieuverordening. Op basis van deze inventarisatie worden 
lacuness gesignaleerd en conclusies getrokken over de plaats van het toelatingsin-
strumentt temidden van overige regelgeving. 

Hett bestrijdingsmiddelenbeleid in Nederland wordt, aan de hand van 
beleidsnota'ss en evaluaties, geanalyseerd. Het toelatingsbeleid wordt geplaatst 
binnenn relevante ontwikkelingen op het gebied van milieu- en productbeleid. 

Inn een knelpuntenanalyse worden juridisch en beleidsmatig relevante aspecten 
belichtt en samengebracht in voorlopige conclusies. Deze voorlopige conclusies 
zijnn richtinggevend voor het rechtsvergelijkende deel van de studie dat zich richt 
opp het federale registratiestelsel voor bestrijdingsmiddelen van de Verenigde 
Statenn (VS). Gekozen is voor vergelijking met dit Amerikaanse stelsel onder 
meerr vanwege de verregaande mate van openbaarheid van dit stelsel. De 
registratieproceduree voor bestrijdingsmiddelen, van de Environmental Protection 
Agency,, is in veel gevallen openbaar vanaf het moment van indiening van een -
aanvraag.. Ook de onderzoeksgegevens op basis waarvan over registratie wordt 
beslist,, zijn in ruime mate openbaar. Bovendien lijken oplossingen die in een on-
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dernemingsvriendelijkk klimaat als dat van de VS mogelijk zijn, niet bij voorbaat 
ondenkbaarr in de EU en in Nederland. Omdat bij de vergelijking rekening moet 
wordenn gehouden met de verschillen in rechtssystemen, is de federale bestrij-
dingsmiddelenregelgevingg van de VS geplaatst in een ruim bestuurlijk-juridisch 
kader. . 

Opp basis van dit rechtsvergelijkende onderdeel worden conclusies 
geformuleerdd voor de Nederlandse toelating van bestrijdingsmiddelen. De 
voorlopigee conclusies van de knelpuntenanalyse worden uitgewerkt tot de 
conclusiess en aanbevelingen van het onderzoek. Bezien wordt welke oplossingen 
voorr de geformuleerde knelpunten passen in het Nederlandse stelsel, mede gezien 
hett EG-rechtelijk kader. 

1.4.11.4.1 Bronnen 

Voorr dit onderzoek is, behalve van het gebruikelijke juridische bronnenmateriaal, 
zoalss wet- en regelgeving, parlementaire geschiedenis, jurisprudentie en 
literatuur,, gebruik gemaakt van overheidsbeleidsnota's, evaluatie-onderzoeken en 
rapportagess van overheden, waaronder het CTB, en andere organisaties. 

1.4.21.4.2 Afbakening van het onderzoek 

Inn het onderzoek staat de milieubeschermingsdoelstelling van de Bmw centraal. 
Err zijn raakvlakken met werknemers- en consumentenbescherming, maar op die 
gebiedenn wordt niet uitgebreid ingegaan. De residuproblematiek komt daardoor 
bijvoorbeeldd slechts beperkt aan de orde. De problematiek van blootstelling aan 
stoffenn in de werkomgeving komt niet afzonderlijk aan de orde. Afbakening 
moestt hier plaatsvinden omdat anders te veel andere regelgeving, zoals 
bijvoorbeeldd inzake arbeidsomstandigheden en voeding, onderwerp van 
onderzoekk had moeten worden. 

Dee milieudoelstelling kan behandeld worden zonder even uitgebreid in te 
gaann op de andere doelstellingen, omdat de milieudoelstelling in de wet een 
zelfstandigee doelstelling is. De grondwaterbeschermingsdoelstelling wordt 
meegenomenn omdat deze, behalve op gezondheid ook op milieubescherming 
betrekkingg heeft. 

Hett onderzoek richt zich met name op regelgeving, beleid en besluitvorming. 
Dee naleving en handhaving zijn geen zelfstandig onderwerp van onderzoek. Deze 
aspectenn komen wel aan de orde, maar alleen vanuit het gezichtspunt van de 
regelgeving.. Er heeft geen empirisch onderzoek plaatsgevonden naar de stand 
vann zaken van de toegelaten bestrijdingsmiddelen of van het milieu. 


